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وعلى  ،الوجه األول هم الذين صربوا ه، فعلىالذي نصبَ  حُ ح يعين أمدَ ا على املدْ ه وهو أن يكون منصوبً ن فعلِ مِ 
  .وًال ا موصُ يكون نعتً  )لعاملنيـ(اه صفة لوعلى أن  ،اا مقطوعً الوجه الثاين يكون نعتً 

على  - ين على أمرَ  )الذين صربوا( " الدين هارإلظْ  ةِ رَ أي على أذى املشركني واهلجْ  )) الذين صبروا" ((  :قال
ى أذَ  ال ،ة على النفوسق يف كليهما مشَ  الدين ألن  ارِ على أذى املشركني وعلى اهلجرة إلظهَ  -كالم املؤلف
ن بالدهم اليت وال اهلجرة مِ  ،ايقات النفسيةحرب األعصاب واملضَ  :ول والفعل وكما يقولونع بالقَ و نَـ املشركني املتَـ 

 ص ا خَ على النفوس وإمن  قّ شِ مُ  ههذا ال شك أن  كل   ،الد أخرى يكونون فيها غرباءا فيها إىل بِ و وها وأقامُ سكنُ 
ولكن  ،ههايف مسألة اهلجرة وما أشبَ  هالسياق كما ترون كل  ني السياق هلما إذ أن تعيِ لِ  ؛ذين األمرين الصربَ  املؤلف

على طاعة اهللا  صربٌ  :ا إىل ثالثة أقساممً سِ ه منقَ بالصرب عليه وجنعلُ  وارُ مِ ما أُ  ل لو قيل بالعموم الذين صربوا على كُ 
ل فيها الصرب على بالعموم يدخُ  القولَ  ألن  ؛ه لو قلنا بالعموم لكان أوىل على أقدارِ عن معصيته وصْرب  وصربٌ 
الصرب على الطاعة  ،هاام كل وا على األقسَ رُ الذين صبَـ  :وعلى هذا فنقول ،وصصُ اهلجرة خبالف القول باخلُ و  األذى
رب على األقدار والص  ،هاالنفس عن فعلِ  سُ والصرب عن املعصية حبْ  ،اها وإتقاِ دة النفس على فعلها وإمتامِ جماهَ 

  طخ سَ النفس عن الت  حبسُ 
  التحمل :الطالب
  .ى أربعةمقامات املصاب بأذَ  وقد سبق لنا أن  ،ردَ على القَ عن التسخط ايه  :الشيخ

والتوكل  ،إلفادة احلصر ؛متد وقُ  ،)كلونيتو ـ(بة قَ عل تَ مُ  )على رم( )) هم يتوكلونى رب ي صبروا وعلالذ((  :قال
سبحانه  به قةِ مع الث  ارّ ضَ َـ ع املاملنافع ودفْ  بِ االعتماد على اهللا يف جلْ  قُ دْ صِ  :ه بعضهم بقولهفَ اد وعر مَ عناه االعتِ م

ل عبادة ك تَو  :التوكل ينقسم إىل ثالثة أقسام واعلم أن  ،ونلُ ريه يتوك أي ال على غ )على رموتعاىل، وقوله: (
 هللا عز وجل وز إال ع ال جيُ وْ د عليه وهذا النـ مَ تَ  إىل املعْ ا كامًال تفويضً ويض األمر باخلشية واحملبة والتعظيم وتفْ  ونٌ مقرُ 

 ل العبادةالذي هو توك،  اد بال عبادة مبعىن إل اعتمَ الثاين توك يشعر  امادً د على غريه لكن ال اعتَ مِ اإلنسان يعتَ  ن
 ه متذَ بأن بٌ له وراغِ  ل وخاشٍ ل  كن االعتماد عليه فهو م إن كان على ما ميُ سْ وع أو هذا القِ إليه وحنو ذلك وهذا الن
ب ائِ أو غَ ت ي على مَ  إذا كانَ  ؟أكرب كيف ذلك وإن كان على ما ال ميكن االعتماد عليه فهو شركٌ  ،أصغر كٌ شرْ 

ف يف ر صَ تَ هذا املعتمد عليه مُ  د أن قِ  أن تعتَ  إال َىن ه ليس لذلك معْ  ألن ه شرك أكَرب عليه فإن  دَ مِ تَ ك أن تعْ نُ ال ميكِ 
ياء وإن كانوا بعيدين ون على األموات واألولِ دُ مِ ن املشركني الذين يعتَ ري مِ كثِ ل لِ ة وهذا كما حيصُ رَ اشَ الكون بغري مبَ 

عتمد عليه مه لكن ع املضرة لب املنفعة أو دفْ ا جلِ د عليه وهو ميكن أن يكون سببً مِ عتَ يَ  ا إذا كانأم  ،لكوما أشبه ذ
ن الناس اآلن على رواتب اد كثري مِ ن الشرك األصغر مثل اعتمَ مِ  عٌ هذا نوْ  ن حتته فإن مِ وهو ن فوقه مِ ه ن على أ
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 د على هذا علىمِ ك تعتَ ولة وما أشبه ذلك كونُ الد  رُ دَ ا هي مصْ أ  هذا نوع مِ  رزقك فإن ا ن الشرك األصغر أل
ب ك ما أوجَ ه ورمبا يرتُ ل عليه وخيافُ ك َو تَـ مُ ـي الراعِ ه يُ دُ ن كان على هذه احلال جتِ ب وهلذا مَ بَ د سَ ر هي ليست إال جمُ 

على الغري ال على  م الثالث فهو االعتمادُ ا القسأم  ،م اهللا عليه كذلكة أو يفعل ما حر نَ اهَ دَ له ومُ  اهللا عليه مراعاةً 
ك أنت الذي فوقه ه فوقك أو أعلى منك لكن على شعور أن يل اخلشية واخلوف والرغبة إليه وال على شعور أن سبِ 

 النيب صلى اهللا عليه وسلمن فيه وقد وقع مِ  جَ ز وال حرَ ب وهذا جائِ صِ ل وتنْ زِ ه فتعْ رُ وأنت الذي تدبـ  ه كان يبعث فإن
ل إنسان ك َو الوكالة عندما أُ  بطريقِ  ؟شيء بأيّ  لريد هذا ال بأس به وهذا ما حيصُ  هلم على ما يُ يًال اة توكِ عَ لس ا

 اد على أين هل هو اعتمَ عليه اآلن يف هذا األمر لكن  دٌ ا أو ما أشبه ذلك أنا معتمِ ا أو يبيع يل شيئً يشرتي يل شيئً 
 ض وأن وَ عِ ما إذا كان بِ ه السي  أنا الذي فوقَ ِين د أن ال بل على العكس أعتقِ  ؟ال  حمتاج إليه وأنه فوقي وال ِين أشعر أن

العلماء على جواز التوكيل يف  وقد أمجعَ  ،هذا ال بأس بهت و وإن شئت نصبْ  ت عزْلته إن شئْ إيل يف شأنِ  األمرَ 
القسم  ؟األقسام أي  ))وعلى ربهم يتوكلون  ((وهنا املراد باآلية الكرمية  ،ل فيه الوكالةه مما تدخُ البيع والشراء وغريِ 

 يْ عَ  بنوْ ل وكذلك الثاِين األو واعلم  ،ارّ املضَ  عِ املنافع ودفْ  بِ سوى اهللا عز وجل يف جلْ  ون على أحدٍ دُ ال يعتمِ  مه فإ
 التوكل أحد شِ  أن ق كَ الدين مُ  ي الدين فإن يك مع الصف}{ال تبعد يا أخ خ انةواستعَ  ةعبادَ  :ن أمرينمِ  نٌ ول 

وهذا   ))ل عليه ك وتوَ  هُ دْ فاعبُ  (( :وقال تعاىل ))وإياك نستعين  إياك نعبدُ  (( :كما قال اهللا تعاىل  انةواستعَ  ةعبادَ 
على املرء عندما  بُ وجيِ  ،ن اهللا سبحانه وتعاىلمِ  ةٍ ونَ ل من العبد ومبعُ عْ  بفِ إال  العبادة ال تقوم يف القرآن ألن  كثريٌ 
وم يع أن يقُ ة وال يستطِ ز وعورَ جْ ف وعَ عْ ه إىل ضَ ه لوكلَ ه إىل نفسِ اهللا لو وكلَ  ه ألن رب  ا علىهللا أن يكون معتمدً د ب يتعَ 

  .اهللا عليه مبا أوجبَ 
ن املؤلف ال لة مِ مْ وهذه اجلُ " ون بُ سِ ال حيتَ  : " فريزقهم ِمن حيثقال ))الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون  ((

ن يتوكل على اهللا فهو ومَ  (( :كما قال اهللا تعاىل  م)هفيكون حسبَ (الذي يناسب التوكل  ألن  ؛التوكل بُ تناسِ 
ومن يتق اهللا يجل له مخرجا ويرزقه من  (( :قوله تعاىله التقوى لِ بُ اسِ ر فينَ ن حيث ال يشعُ ا الرزق مِ أم  ))حسبه 

 :ها وهي قوله تعاىلا بعدَ مَ لِ  ةً ئَ طِ وْ اجلملة تَـ ى ذه بني األمرين لكن املؤلف رمحه اهللا أتَ  قٌ وفرْ  )) حيث ال يحتسب
  .ها هذا القول نعمبُ  فبالنظر لآلية املفسرة ال يناسِ وإال  ))اكم ها وإي قُ ها اهللا يرزُ ل رزقَ مِ ال تحْ  ةٍ اب ن دَ ن مِ ي وكأَ  ((

  ُكم حق توكله َلرَزقَ  م على اهللا: لو توكلتيقول النيب صلى اهللا عليه وسلمألن  ..... :الطالب
  : حسُبنا اهللا ونعم الوكيل فيـَُقاله ق يكون اهللا حسبَ ل املطلَ ب الرزق لكن التوك يف طلَ  تمأي توكل :الشيخ

  ؟ًال ك َو  ومُ ون وكيًال طيب عندنا يف هذه هل اهللا سبحانه وتعاىل يكُ 
  : نعمالطالب
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   ًال ك ا مَو وأم  ،اومثلها حسيبً  )) باهللا وكيًال  وكفى ((فكثري يف القرآن  )وكيًال (ا أم  ،الك  ومَو نعم يكون وكيًال  :الشيخ
  )) ا ليسوا بها بكافرينا بها قومً نَ لْ فقد وك  ((: الطالب
ن اهللا هلؤالء التوكيل مِ  وليس ))ين رِ ا ليسوا بها بكافِ ا بها قومً نَ لْ فإن يكفر بها هؤالء فقد وك  ((: اي نعم الشيخ
اهللا  ما أشبه ذلك لكن توكيلُ  وأريي لعجزي أو تقصِ  ام فالن وفالن إوكيلي لِ ألن ت ؛ي أنا لفالن وفالن مثًال يلِ كتوكِ 

 مِ اهللا سبحانه وتعاىل جيعل هؤالء هم القائِ  مبعىن أن ا ال أن طيب نعم ،زه سبحانه وتعاىل عاجِ ني.  
  ........ كأن يكون  على شيء هحرضتإذا  مثًال بعض الناس  :الطالب
 أنا ين ، وليس معناه إتعاىل حفيظ على كل شيءسبحانه و ا واهللا ه حفيظً ل اهللا جعلَ ك ما فيها شيء ألن َو  :الشيخ

   .ا أي حفيظً جعله وكيًال ه افمعىن وكل ..ما أحد اهللا هذا 
  ..... :الطالب
  شيء بكل  عنه شيء وهو عاملٌِ  يبُ اهللا تعاىل ال يغِ  ن ة فإيعين معناها أين سأقوم باألمانَ اي  :الشيخ

  ...: الطالب
  م له طعام يأكُلهعين أقد ل فالن مبَ ك َو لو أقول حىت أنا  ... م هذازَ ما يلْ  ال ال ال :الشيخ

  ...: الطالب
 وجهاله على  سأقوم بأين ا لك هذا املعىن و ل اهللا تعاىل حارسً اجعَ  مبعىن أينجيي على باهلم ا اللي أبدً  :الشيخ

  ل مَ كاأل
ون استفهامية على هذا تكُ " فكم   : " يقول املؤلف )نكأي ( ))ها قَ رزْ  لُ مِ حْ ال تَ ة ن داب وكأين مِ  (( :مث قال تعاىل

 ؟ خربيةوال  
  : خربِيةالطالب
ما  ة يف اللغة العربية كل والداب  )من دابةٍ (ن الدواب مِ  كثريٌ   :ن دابة أين مِ ي ة وكأَ ن داب وكم مِ  :ية يعينخربِ  :الشيخ

ا يف العرف فهي أم  ،ةى داب م سَ ه أو على رجلني أو على أربع كلها تُ على بطنِ مشى  على األرض سواءٌ  ب دِ يَ 
ع بْ ثنتني وال على ما ميشي على سَ  ْني ه وال ما ميشي على رجلَ ي على بطنِ ل ما ميشِ مَ ات األربع فقط فال تشْ وَ ذَ لِ 

راح  :مار فقط يقولون مثًال ة احلب الدا ن هذا أن مِ  ف أخصّ رْ ا عُ وفيه أيضً  ؟ طيبفقطكذا؟ لذوات األربع ني  وسبعِ 
 من كل مَ   .ةا على داب ذا الكالم ذهَ تَ مْ ن كل ه م على املعَىن َال ار لكن الكَ مَ ه احلِ ب إىل أن اللغوي أم  ا ا األعراف فإ
  على األرض ب ما دَ  كلّ ة:  الداب  اللغة ا املعىن اللغوي يفع أصحاَ تتبَ 
  " عندكم؟ وال َضْعِفها؟ همفِ عْ ضَ لِ  )) هارزقَ  لُ مِ ة ال تحن داب مِ ((  ريٌ كثِ 
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  هاضعفِ  :الطالب
  صحيح، :الشيخ

  أربع وأربعني ....: الطالب
  لجْ وسبعني رِ  ى أم سبعم سَ ة تُ عندنا داب  ،سبع وسبعني :قولحنا ن :الشيخ

  عّديناها فوق اخلمسني بشوية :الطالب
  ....اإلنسان ممكن  ... مبالغة ..بس؟ :الشيخ

  مسني اخل فوقالستني و  أقل من :البالط
لكن جل ني رِ عِ ع وسبْ بْ سَ أم ا وَ م سَ اس يُ الن  - سبحان اهللا العظيم-  ةريَ ثِ ل كَ جُ ي هلا أرْ متشِ .. مثل الدودة .. : الشيخ

إذا الظاهر  ةغَ على سبيل املبالَ أا رمبا ، هي دون الستني هذا األخ إبراهيم ميكن األخ عبد الرمحن تشهد معه؟ أا
  صح إذا كان هذا هي املراد

  : يا شيخ إعراب (كأين)الطالب
 وه )اهللا يرزقها وإياكم( وقيل َرب اخلَ هي ا  ) قيل إهاقَ رزْ  لُ ال حتمِ (هلا و ييزٌ متِ  )ةاب ن دَ مِ (مبتدأ و )كأين(: الشيخ

  )ها وإياكمقُ اهللا يرزُ ( :ه بقولِ إال  مّ تِ الكالم ال يَ  ألن  ؛وهذا أقرب )دابةـ(ة لصفَ  )ال حتمل رزقها(اخلرب ومجلة 
  ؟ةالسيارة تدخل يف معىن الدابّ  :الطالب
   ال ما تدخل ال :الشيخ

  ؟اماذَ لِ  :الطالب 
  ))ك واألنعام لن الفلكم مِ  لَ عوج (( كلْ يف الفُ  -بارك اهللا فيك- هذه تدخل  نتها أتَ بْ دبـ  إال .. :الشيخ

  : كيف تدخل يف الفلكالطالب
  كلْ ر فهي فُـ ي كانت متشي على البحْ نة اللسفيألا مثل ال: الشيخ

  طيب والدابة يشرتط فيها ايش؟ :الطالب
  بّ تدُ  هي هذه ما بّ هي اللي تدُ  أا :الشيخ

  : تدب يعين ايش؟الطالب
  هاهي بنفسِ  :الشيخ

  ... :الطالب
"  :قال )هارزقَ  لُ مِ حتْ ال ( :هوقولُ  ... هي السيارة ما  ء،تفعل هذا الشي يعين هي نفسها ال هي اليت تدبّ  :الشيخ



 - 5  -

 مااألخري يعين  :اجلواب ؟ب للرزقس كَ ال تستطيع أن تتَ  يعين؟ وال  تقواه ي ماأه لُ فما معىن ال حتمِ " ها لضعفِ 
د علينا حنن يف حال ل ما يرِ أو  ،ريكثِ   اية نفسها وهذا شيءٌ وم بكفَ ق حيث تقُ زْ ل الر ب وحتمِ سِ تَ كْ يع أن تَ تستطِ 
 أبدً  ؟نال أرزاقَ هل حنن حنمِ  ر والطفولةغَ الص ا لوال أن  ضَ اهللا قيَض لنا األم وقي  نا ا أرزاقَ نَ لْ  ما محْني يَـ دْ لنا هذين الث

اهللا هلا  ئُ ي هَ الرزق فيُـ  بَ لُ يع أن تطْ اض ما تستطِ يها عاهات وأمرَ تأتِ  وابّ ا يوجد دَ كذلك أيضً   ،معروف وهذا شيءٌ 
 نفسها هذه الدابة مثًال  ن قصص كثرية يف هذا الباب تكونعلينا مِ  ص وكم قُ  ،ايها وهي يف مكاِ ا حبيث يأتِ رزقً 

ها لُ  إليها بإذن اهللا وتأكُ ون األشياء تأِيت دُ جِ ت وما أشبه ذلك فيَ يَ مِ ر جناحها عَ سِ ت رجلها كُ رَ سِ اض كُ جاءها أمرَ 
  ؟نعم

  .....:الطالب
يف اإلرادة أو يف  ا ضعيفةٌ ا ضعيفة إم ا ال حتمل أل أّ  :هذا تعليل يعين معناها ما هو معناها )ضعفهالِ (ال  :الشيخ

  ن أو غري ذلكدَ البَ 
  :الطالب
ا كذلك أيضً   ،بسِ تَ ال تستطيع أن تكْ  ما تقدر حتمله املعىن يعين يلهتشِ  ما تقدر )حتمل ليس معىن (القلنا  :الشيخ

وهذه الدواب  ،ا وتأيت إليهط حوهلَ ا يسقُ طعامً  اهللا هلا ضي قَ ا مث يُـ ما تستطيع أن تذهب بعيدً  :د أشياء صغريةوجَ يُ 
 ،ليس له أعوان ام ، ومنها ما له أعوان ومنهخر الرزقال يد  ار الرزق ومنها مَ خِ يع بنفسه أن يد ا منها ما يستطِ أيضً 

ليت ذكرها نا عليكم القصة اصْ اب وقد قصَ جَ ب العُ جَ د العَ ر يف خملوقات اهللا يف هذا األمر جيِ ك تفَ ي اللياملهم أن 
فجاءوا  نهتْ إىل صاحباا ودعَ  تله فذهبن حتمِ عت زَ جَ ت به عَ س ة فلما أحَ ر ذَ ا لِ طعامً   وضعَ رجًال  يف أن  ابن القيم

وه رجعوا وبقيت هي يطلبوه كلهم ما وجدُ و ه يف املكان ت تطلبُ جاءَ  ،الطعام عَ فَ وا حول املكان رَ فلما جاءوا وصارُ 
ب ا بدأت تطلُ ه أيضً ن ، مث إها أقبلوا رفعَ ودعتهم فلم  تْ بَ ه ذهَ تْ نَ ق يَـ ا تَـ فلم  ه هلا ثانيةً عَ ش حول املكان فوضَ ت فَ تُـ 

قتلوها ة ر م قتلوا هذه الذ  : إوه يقولدُ ه ومل جيِ دعتهم فلما رفعَ ذهبت و ة الثالثة ه يف املر عَ ة الثالثة وضَ يف املر  ،ورجعوا
ت عليهم هذه بَ ذَ ا كَ م  النمل لَ د حىت ه أحَ ب ال حيُِ  بَ الكذِ  إن  :فقال ابن تيمية نا شيخ اإلسالمفذكرا لشيخِ  :يقول

اب يف خملوقات اهللا جَ ب العُ جَ ى العَ اإلنسان يرَ  الشاهد أن  ... وهالُ هم قتَـ تْ عَ زَ فْ تَـ اسْ ن بيوم هم مِ تْ جابَـ  َقْتهمهَ وَ 
 مُ ي ما حتمل رزقها يقو يفة اللعِ سبحانه وتعاىل هذه الض  اهللا تعاىل قال يف كتابه عن نفسه اهللا عز وجل برزقها ألن: 

الزائدة  )نمِ ـ(ه بومُ مُ د عُ في املؤك نكرة يف سياق الن  )ن دابةما مِ ( )) على اهللا رزقها في األرض إال  ةٍ ن داب وما مِ  ((
وليست الدواب   )هارزقُ ( ،اك أيضً مع ذل )) ها ومستودعهار قَ ويعلم مستَـ (( ها ة يف األرض فعلى اهللا رزقُ اب دَ  أيّ 

ر د اهللا سبحانه يقَ  ا كان فإن وأي  ،يناسبه ماه هذا وبعضه بُ ها يناسِ بعضُ  ؟واحد أليس كذلك ن شيءٍ ق مِ زِ كلها ترتَ 
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عين ما ها ياعِ دَ يل استِ ها وحمَ ارِ استقرَ  لّ عها يعين حمَ دَ وْ ها ومستَـ ر قَ وعال مستَـ  م جل ومع ذلك يعلَ  ،له الرزق املناسب له
هذا شيء يكون  زخ الذي بني الدنيا واآلخرة فإن نيا والربَ ع الد دَ وْ تَـ واملسْ  ،رّ قَ تَـ يوم القيامة هذا املسْ يف ول إليه تؤُ 

  .ل نعمقِ تَ ا مث ينْ يبقى زمانً  نزلة الوديعةمباإلنسان فيه 
  صحيح؟ .. رهخِ تد يعين ال  )حتمل رزقهاال دابة (وكأين من  :بعض املفسرين يقول :الطالب
  .ره كما هو معروفخِ ها يد وبعضُ  ،لاحلمْ  نفي ن مجلةهذا مِ اي  :الشيخ

  يف علم اهللا عز وجل مقدر .......: الطالب
  كل شيء  ))ار دَ ل شيء عنده بمقْ وكُ  (( :يف القرآن اهللا يقول : نعم ألن الشيخ

  : وأجلهاالطالب
 ما دام أن  ))ن خلق وهو اللطيف الخبير م مَ لَ أال يعْ  (( :ىلاهللا سبحانه وتعا ألن  اأيضً  اها وحاَال وأجلُ  :الشيخ

  سبحان اهللا العظيم.ر كل أحواله مقدرة أحواله ومقد  به جل وعال يف كل  ه فهو عاملٌِ اهللا خلقَ 
   .هه وأجلُ يكتب رزقُ  ..اآلدمي خاص ب شيخ :الطالب
ه هو حمل اخلطاب ت يف اآلدمي ألنّ رَ النصوص تكاثَـ  لكن )) شيء عنده بمقدار كل ((  اأبدً  ال :الشيخ
َما  ((ه ن ، مث إادةذات إرَ مي هي ب ة وهيرَ د وبة ومقَ ن املطر مكتُ القطرة مِ ام أن ما دن شيء ما مِ  دّ عِ تَ سْ يَ يف لِ والتكلِ 

هذي يدل - ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء  ِمْن َدابٍة ِفي اَألْرِض َوال طَائٍِر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإال ُأَمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فـَرْطَنا
 كلّ   ث يوم القيامةعَ بْـ هذه ستُ  ]38[األنعام:))ثُم ِإَلى رَبِهْم ُيْحَشُروَن  َما فـَرْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيءٍ  - عليها

 (( :ل اهللا عز وجلقاذا هذا وهل ها اإلنسانور صَ يتَ  ما اهللا عظيمة فقدرةُ  ث يوم القيامةعَ بْـ شيء له حياة ال بد أن يُـ 
  ).)ا به علمً  ونَ يطُ حِ وال يُ 

َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإال يـَْعَلُمَها َوال َحبٍة ِفي ظُُلَماِت اَألْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس  ((وأصرح ِمن هذا  :الطالب
  ... احلالل ]59[األنعام:))ِإال ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن 

  ؟احليوانات :الشيخ
  ... ليقول ما هلا أجَ  :بالطال

  ى عليها الكالم أخشَ ى على هذا الرجل اللي يقول هأنا أخشَ  :الشيخ
  ...: الطالب
  كن رزقِ نصيب ما هو مِ ن اد مِ حىت املال اجلمَ  :الشيخ

  : يقول: من نصيبها يعين إذغالطالب
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  لك هو؟ رزقكمو هو ب :الشيخ
  : إال الطالب
، وايش نوعه هل ه وكل شيءه واستمرارُ تُ ي ه وكيفِ ائُ قَ بَـ  بايش؟ مكتوبًا وبكتُ م ؟اوبً تُ كْ مَ  : طيب أليس رزُقكالشيخ
وما  اششَ حتِ واالاب طَ اب واالحتِ سَ ق باالكتِ زَ رْ الدراهم أو يُـ ب يرزق الغنم أويرزق ب ق باإلبل أورزَ يُ اللي ن أنت م

  أشبه ذلك
  ...: سائل يقول إن مثل الغنم وهذي ما هلا الطالب
هذا  :ونقول وُوُجوًدا يقدره فناءً ؟ أن خيلق الشيء و اهللامو هو هو من  اي خيلقهها اللآليات و عندك ا ... :الشيخ
أنت  ))ذلك على اهللا يسير  ذلك في كتاب إن  ما في السماء واألرض إن  مُ اهللا يعلَ  ألم تعلم أن  (( ...أنت

فاملهم كل شيء  ا وال هلا حدّ ما هلا منتهى أبدً اهللا  ةُ رَ دْ ري قُ ك األمر لكن هو على اهللا يسِ رْ م هذا ويبهَ تعظِ سْ تَ 

 له يا أبا  :ن املرض فقالمِ  .. نّ ئِ يَ و يض رمحه اهللا عليه وهو مرِ  أمحداإلمام  أصحابِ  دُ ل أحَ ه دخَ مكتوب حىت أن

 رضي اهللا عنه ف ا قال ذلك كَ م ني املريض فلَ ب حىت أنِ املالئكة تكتُ  إن  :عبد اهللا كيف تئن وقد قال طاووس
  بكتَ شيء يُ  ل كُ   هذا دليل على أن ا طبيعي فا يكون شيئً ني أحيانً األنِ  يف املرض مع أن  ن ل وال يئِ م وصار يتحَ 

  األنني ..خيفف  ... :الطالب
الشاهد  ،ض اآلالمف عليه بعْ ف ل به يكون خيَ مما نزَ  ىل صديقهإو  يهىل أخِ ان إِ ى اإلنسَ وَ كْ ف مثل شَ ف خيَُ  اي :الشيخ
ل شيء كُ   الَ آجَ  شيء وأن  ل لكُ  رٌ د قَ ه مُ شيء وأن  لّ بكُ  اهللا تعاىل عاملٌِ  د أن قِ تَ  أن نعْ ب علينا يا إخواِين هذه جيِ 

 بعلم اهللا وإرادته يف األرض وال يف السماء إال  ث شيءٌ ا ال حيدُ وبة وكل حركاا مكتوبة وسكناا مكتوبة أل مكتُ 
  .ه سبحانه وتعاىل نعموخلقِ 
  ؟هل ملك املوت يقبض أرواح احلشرات....  :البالط

ل خالف بني السلف واألدلة فيها تكاد تكون وهي حمَ  مّ ه يعُ هذه حمل نزاع بني السلف والظاهر أن  :الشيخ
  ؟حيوانل ت كوْ َـ مت وْ َـ اف إىل املضَ ُـ مت وْ مَ ـك الملَ  ألن، ه عامة ولكن الذي يظهر أن ئَ متكافِ 

  :الطالب
ن ا مِ مَ و  ((ا أم  آدمبين ا سوى م راده أأن  مَ لِ عُ  ))ها وإياكم اهللا يرزقُ  (( :ا قالم ل لكن لَ مَ تشْ  ةً غَ ال لُ  ؟هنا :الشيخ

 موغريه آدمبين هذا عام لِ  )) على اهللا رزقها دابة في األرض إال   
بال  مبعىن العطا العطاءُ  قُ زْ والر  )وإياكم هااهللا يرزقُ (مسية االة لَ مْ اجلُ ى بأتَ شوف  ))اهللا يرزقها وإياكم  (( :قال

أي هذه الدابة  )اهللا يرزقها( :قوله )) اكمها وإي اهللا يرزقُ ((  اى رزقً م سَ العطاء بال عوض يُ  ،زقهذا هو الر  ضٍ وَ عِ 
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) يرزقها( :يف قوله على (ها) ؟هذا معطوف على ايش )اكموإي(  الفصل جائز؟  جائز؟ والفصل هنا واجب وال
  ؟لن الضمري هنا منفصِ ل الضمري اآلصْ فَ 

  : فصل الضمري واجب ألنه ما ميكن حيل حمله املتِصلالطالب
ا مالضمري املتصل هنا  ال إذ أن صَ فِ ف فهو واجب االنْ د العطْ ى الضمري بعْ ما أتَ ه كل ل هنا واجب ألن الفصْ  :الشيخ

ه ال بد أن فقد علم أن  )إال (بعد العطف أو بعد  ريُ مِ فإذا أتى الض  حّ ما صَ  ها وكم)اهللا يرزقُ ( : لو قلتيت ميكن يتأَ 
  ).اهللا يرزقها وإياكم( ًال يكون منفصِ 

الكالم كما  ألن  " ةقَ وال نفَ  ن معكم زادٌ أيها املهاجرون وإن مل يكُ ))  اكموإي ((  ))وهو السميع العليم  (( :قال
 ا فضًال يها جنسً هذه الدواب العظيمة اليت ال حنصِ  قَ ا رزَ ة البلد فاهللا تعاىل كمرَ اهلجرة ومغادَ م كله َمُسوق يف تُ عرفْـ 

كم على اهللا عز قُ زْ كم بل رِ رزقُ  يعُ  ال يضِ متُ  اهللا عز وجل فأنتم كذلك إذا هاجرْ  عن األفراد إال فضًال و عن النوع 
ًرا يـُْؤِتُكْم  ِإْن يـَْعَلمِ اَألْسَرى  يَا َأيـَها النِبي ُقْل ِلَمْن ِفي َأْيِديُكْم ِمنَ  (( :قال اهللا تعاىل ،وجل اللُه ِفي قـُُلوِبُكْم َخيـْ

ا ُأِخَذ ِمْنُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َواللُه َغُفوٌر رَِحيٌم  ًرا ِمم ر الذين أسلموا ى بدْ رَ ل هذا كأسْ صَ وقد حَ  ]70[األنفال:))َخيـْ
  ،منهم ذَ خِ والغنائم أكثر مما أُ فيء ن الهلم مِ  لَ حصَ  ؟ل هلمماذا حصَ 

 كم وهو مسيعٌ بأقوالِ نعم  )السميع(" م كُ ِر ائِ بضمَ  )) العليمُ ( (كم والِ ألقْ  )) وهو السميعُ  (("  :هوقولُ  طيب
فهو يعلم   ))وأخفى  ر الس  مُ يعلَ  (( :كما قال اهللا تعاىل  صوت وإن َخِفيَ  ع كل يسمَ كل شيء لِ سبحانه وتعاىل 

 قول لكن املؤلف خَ  ريَ غ م أكان قوًال   سواءٌ  يّ ن صوت خفِ مِ  ما يكونُ  كل ص  ه حمَ القول ألن ط  أويف واإلمثْ لِ كْ الت  
ا إدراك أم  ،ة الدعاءوع والثاين إجابَ مُ مها إدراك املسْ أحدُ  :انيَ اهللا سبحانه وتعاىل وله معنَـ  ن أمساءِ مِ  يعُ مِ والس  اَألْجر،
ا إجابة الدعاء فمثل قوله وأم  ،))تجادلك  قد سمع اهللا قول التي (( :وع فله أمثلة كثرية مثل قوله تعاىلاملسمُ 
  ؟يب دعاءهمبعىن يسمع صوت الداعي أو جيُِ  )مسيع( ))عاء الد  يعُ مِ سَ ربي لَ  إن  (( :تعاىل

  : جييب دعاءهالطالب
واعلم أن  )) إن ربي لسميع الدعاء(( د مساع الصوت ر ن هذا هو املقصود اإلجابة دون جمَُ أي نعم ألَ : الشيخ

 اك مسع اهللا سبحانه وتعاىل إدرَ  اد به بيانُ رَ قسم يُـ  :الذي هو مبعىن إدراك املسموع ينقسم إىل ثالثة أقسام معالس
اد به مع ذلك التهديد والوعيد وهذا رَ وقسم ثالث يُـ  ،وقسم آخر يراد به مع ذلك النصر والتأييد ،وعلكل مسمُ 

ا ا هذه األمور الثالثة  كون مرادً هللا سبحانه وتعاىل تن صفات امِ  ريٌ اهللا كثِ  ن صفاتِ ه مِ على حسب السياق كغريِ 
َأْم َيْحَسُبوَن َأنا ال َنْسَمُع ِسرُهْم َوَنْجَواُهْم بـََلى َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم َيْكتُُبوَن  (( :من الصفات ففي قوله تعاىل كثريٌ 

َسِمَع اللُه قـَْوَل الِذيَن قَاُلوا ِإن اللَه َلَقْد  (( :وكذلك قوله تعاىل ،التهديد ؟ش املقصود هناو  ]80[الزخرف:))
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َلُهمُ  ويف  ،راد به التهديدهذا يُ  ]181[آل عمران:))األَنِْبَياَء ِبَغْيِر َحق  َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما قَاُلوا َوقـَتـْ
رد أنه ما هو جمُ  ،ر والتأييدصْ راد به الن يُ  ))ى رَ وأ عُ مَ ا إنني معكما أسْ ال تخافَ  (( :وسى وهارونمُ ه تعاىل لِ مثل قولِ 

 ))ع اهللا قول التي تجادلك في زوجها مِ قد سَ  (( :ويف مثل قوله تعاىل ،راد به النصر والتأييديُ  ،يسمع فقط ال
إحاطة  بيان ود بهقصاملا فيكون ا وال ديدً ي نصرً السياق ال يقتضِ  ألن  ؛مسموع ل كُ اهللا بِ  عِ مسَْ  ةِ إحاطَ  انُ بيَ  يراد به

واهللا إين  األصواتَ  هع مسعُ تبارك الذي وسِ  :رضي اهللا عنها يف هذه اآلية عائشةكل مسموع وهلذا قالت باهللا  ِعْلمِ 
على خلقه ومع ذلك  ه عالٍ واهللا تعاىل فوق عرشِ " ها حديثِ  ضُ بعْ  علي ى فَ خْ يَ ه لَ احلجرة وإن  فِ رَ  أو طَ لفي أدىنَ 

 :قال وهلذا ،للنيب صلى اهللا عليه وسلم اَ ها وحماورَ تَ لَ والسالم يسمع جمادَ  ول عليه الصالةحديثها مع الرس عُ يسمَ 
))  اهللا سميع بصير  واهللا يسمع تحاوركما إن((.  

 أن  أهل السنةن املعروف عند ه مِ أمساء اهللا وصفاته وهو أن  لىة بالنسبة للذين يتكلمون عم ويف هذه اآلية فائدة مهِ 
ه يتضمن ثالثة أشياء ن وصف متعدي فإن ا مِ ق تَـ شْ ي إذا كان مُ د عَ تَـ ن مُ ا مِ ن ثالثة أشياء إذا كان وصفً م تضَ االسم ي

ه مسيع يسمع ألن  )) ميع بصيراهللا س إن ((  ؟اذامَ ع لِ ا واهللا يسمَ ناألثر فه كم اللي هوة واحلُ فَ االسم والص  :وهي
ا ع خالفً مْ  بسَ ع إال ه ال مسَا ومعلوم أن  ،ه يسمعاها وهو أن وت مقتضَ بُ ن ثُـ م تتضَ  )مسيع(أن  بصري فدل هذا على

 ..يسمع بذاته وال نثبت له صفة  :هي السمع قالوا ةٍ فَ صِ ومجاعة ال بِ  ابن حزمه كما قاله ع بذاتِ ه يسمَ ن ن قال إمَ لِ 
 :وقال )،ذو الرمحة(ت الصفة فأثبَ  )) ك الغفور ذو الرحمةورب  (( :يف احلقيقة هراء فاهللا يقول وهذا كالمٌ  ،السمع

 نمِ  ق تَ شْ الرحيم مُ  هذا على أن  ل فدَ ))  وهو الغفور الرحيم((  :وقال ))م من يشاء يعذب من يشاء ويرحَ  ((
أهل ر عند ر وهذا مقَ  يا مجاعة؟ فهمتم )الغفور الرحيم(يه متاما يوازِ  )الغفور ذو الرمحة( :ه قالالرمحة ألن  أين؟ ِمن

وهو ( :طيب قوله ،ا تدل على ثالثة أمورا أ يً ا متعد ن وصفً م األمساء اليت تتضَ  مد اهللا أن وم واحلومعلُ  لسنةا
مسع  :الثاين يتنوع إىل ثالثة أنواع  ادراك املسموع وأن ه مبعىن اإلجابة ومبعَىن مع أن انتهينا من تقسيم الس  )السميع

"  :قال )العليم( :وقوله ،وعمُ اهللا بكل مسْ  ة مسعِ ان إحاطَ راد به بيَ تأييد ومسع يُ يراد به التهديد ومسع يراد به ال
هناك  ائر فقط مع أن مَ وال وما يف الض على األقْ  لّ ون اآلية هذه تدُ وعلى رأي املؤلف يكُ " كم بضمائِر  )العليم(

 أفال فعالاألن أفعال الناس وهي احلركات مِ  مٌ قسْ ر بقي عندنا ائِ مَ بالض  )العليم( :ق بالسمع فإذا قلنال  ال تتعَ أفعاًال 
ليس  يمٌ جبميع أحوالكم فاهللا تعاىل علِ  )العليم( :وهلذا الصواب أن يقال ،اجلوارح تكون اآلية ما فيها دليل عليها

ت اهللا كما ن صفان أمشل ما يكون مِ م مِ لْ العِ  ع ألن ْسمَ ل ومبا يُ عَ فْ ر فقط بل مبا يف الضمائر ومبا يُـ مبا يف الضمائِ 
ن أعم هو مِ ف ))ا مً لْ بكل شيء عِ  اطَ اهللا قد أحَ  ير وأن اهللا على كل شيء قدِ  لتعلموا أن  (( :قال اهللا تعاىل

و عليه إدراك املعلوم على ما هُ  :هو مَ لْ العِ  إن "  :يقول العلماء ؟ما هو العلم )العليم( :وقوله ،الصفات مشوًال 
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إذا  )مطابقاأن (ة يقَ حقِ " ا مً ا جازِ و عليه إدراكً إدراك املعلوم على ما هُ "  التعريف" شوف  اقً ا مطابِ مً ا جازِ إدراكً 
ا فهذا صحيح ا مطابقً مً ا جازِ الشيء إدراكً  ا إذا قلنا إدراكُ أم  )،ابقطَ مُ ( ة إىلحاجَ قلنا املعلوم على ما هو عليه ما 

 ،بك ل املَر خرج به اجلهْ  )اقً مطابِ (م وهْ والوَ  نّ والظ  كّ الش  ؟ا فخرج به ايشه ال بد أن يكون اإلدراك جازمً ن املهم إ
ل بسيط وجهل مركب هْ م وجَ لْ عِ  :ر على مخسة أنواعو اك باألمرَ ق اإلدْ خرج به اجلهل البسيط فيكون تعل  )إدراك(و

   .م ستة أشياءهْ ووَ  نّ وظَ  كّ وشَ 
  إدراك األمور على ما ... اجلهل البسيط يطلع :الطالب
درك الشيء على ما هو عليه تُ  كالعلم أن :ا نشوف التفصيل اآلنقً ا مطابِ مً ا جازِ إدراكً عليه  يهعلى ما  :الشيخ

يل ما هذا  الُ قَ طيب اجلهل البسيط أن يُـ  ؟متام ،لج هذا الذي أمامي مسَ  ن أَ بك رِ دْ ا به هذا واضح كأن أُ مً جازِ 
 :ك فأقولما هذا الذي أمامَ  :ن أقول للقائلل املركب أهْ اجلَ  ،بسيط لٌ هْ هذا جَ  .ال أدري :أقولالذي أمامك ف

  ؟ الل مركب وال هْ جَ  صح؟ هذا وش هوأطفال ألعوبة ان عَ ضْ ة رُ وبَ عُ لْ هذه أُ 
  : مركبالطالب
 :ال يلقَ أن يُـ  طيب الشك  ،ظننت أين عامل وأنا جاهل ايلال ومن جهلي حبحبقيقة احل ين جهلِ ب مِ ك َر مُ  :الشيخ

ا ه شك طيب كونُ  ،ألن أحد االحتمالني صحيح فيكون هذا شكّ  ؛و راديو هذا شكّ ا مسجل أإم  :ما هذه فأقول
 اوي هذا شكّ سَ مع الت،  إذا رج َوْهم، راديو ووح اللي هجُ ل فهو ظن واملرْ ه مسجحت أن  م باألشياءلْ ق العِ هذا تعل،  

فإن قال  ،هل وجْ سبحانه وتعاىل على أكمَ ت هللا ه ثابِ ا العلم فإن ية عن اهللا عز وجل ما عدَ فِ تَ نْ كل هذه األمور مُ 
ه قوله تعاىل يف احلديث د  العلم يرُ ن هذه األمور الستة إال ه ال يكون على اهللا مِ م منكم ألن هذا اجلزْ  :قائل

ه تَ ه إساءَ رَ ه الموت وأكْ رَ نفس عبدي المؤمن يكْ  ي عن قبضِ دِ د ه ترَ عن شيء أنا فاعلُ  دت د وما ترَ  ( :القدسي
توقف لِ  ترددٌ  :د قسماند الرتَ  فاجلواب أن  ؟يف بعض أفعاله دُ د يرتَ  هاهللا سبحانه وتعاىل أن تَ بَ فأثْـ  )ه نْ له مِ  د بُ  وال

 وترددٌ  ،مألن اهللا تعاىل يعلَ  ؛اع ال ميكن هذا أبدً نِ  وهذا بالنسبة إىل اهللا ممتَ ا أو َال ون خريً هل يكُ  رِ املرتدد يف األمْ 
األمر عليه ولكن  فاءِ اهللا عز وجل ال خلِ  دَ ترد  يتعلق بغريه مثل هذه احلال فإن  ا ألمردد يعين تر ار النظر للغريباعتبَ 

 عبده املؤمن فيرتَ  وءَ ه أن يسُ ه يكرَ ألن شَ د ال لِ د مر يتعلق ل هذه املسألة ألجْ ألمر واستظهار للواقع ولكن ألَ يف ا ك
  .على رمحة اهللا عز وجل وذا يزول اإلشكال ل ال يدُ ا بل هو كمَ عترب نقصً بغريه فهذا ال يُ 

  ة واحلكم فَ ثبوت االسم والص لِ  نةً م ون متضَ فتكُ أو ال؟ ن األمساء املتعدية مِ  )العليم( :ا قولهوكذلك أيضً 
 )لئن( يف يقول املؤلف )) " ن خلق السماوات واألرضمَ (( أي الكفار  )) سألتهم(( الم قسم  )) ولئن" (( 

 يعينم قسم م َال الال إن  ليقولن( :هوقولُ  )،همتَ إن سألْ ( ؟ط وين الشرطرْ وشَ  مٌ سَ ع هنا قَ مَ تَ م وقد اجْ سَ ة للقَ ئَ موط( 
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  ؟ جواب الشرطود اآلن جواب القسم وال واملوجُ ))  ليقولن اهللا(( القسم  هذا جوابُ 
  : جواب القسمالطالب
  وقسم شرطٌ  - حسني يا-  ه إذا اجتمعالقاعدة أن  القسم ألن  جوابُ  :الشيخ

  : ُحِذف جواب املتأخرالطالب
  :كمالِ  املتأخر قال ابنُ  جواب فَ ذِ حُ  :الشيخ

  مزَ تَـ لْ فهو مُ  تَ رْ خ أَ ما  جوابَ        م سَ ط وقَ رْ اع شَ مَ اجتِ  ف لدىواحذِ      
 :ها ضمريانفي)) هم تَ ولئن سألْ ((  :له، وقو للقسم ؟يشِال  :شرطية فكان اجلواب )إن(الالم قسم و )لئن(فعندنا 

 الغايب ال اهلاء ؟نيبِ اطَ خَ لمُ لِ  ؟خماطب لّ كُ لِ  وأ ؟ للنيب صلى اهللا عليه وسلمب وّال اطَ خَ للمُ  ؟نمَ التاء لِ  ،التاء واهلاء
  ابطَ تكون للخِ  ما

  :الطالب
جيوز أن  :اا وقلنا كثريً م لنا أمثاهلُ تقد  )همتَ لْ ولئن سأَ ( :مري يف قوله التاء يف قولهطيب الض  ..........: الشيخ
   تكون


